
ഇന്നെത്ത പാശ്ചാത്യ ചിത്രകലാ
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ IV
േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള



ഇന്നെത്ത പാശ്ചാത്യ ചിത്രകലാ
പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ IV
േകസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
(മലയാളം: േലഖനം)

© 2021, Kesari Balakrishna Pillai

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

Self-portrait, painting by Vincent van Gogh
(1853–1890). The image is taken from Wikimedia
Commons and is gratefully acknowledged.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vincent_van_Gogh_-_Self-Portrait_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://commons.wikimedia.org
https://commons.wikimedia.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


ഇന്നെത്തപാശ്ചാത്യ
ചിത്രകലാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ

IV

വിൻെസന്റ് വാൻേഗാഗ്

Lust for Life.

മാനസികേരാഗികൾക്കായുള്ള ഒരാസ്പത്രിയിൽെവ�
ച്ചു് 1890-ൽ വാൻേഗാഗ് ചിത്തഭ്രമത്താൽ ആത്മ�
ഹത്യ െചയ്യുകയുണ്ടായി. തെന്റ ആത്മമിത്രമായി
തേന്നാെടാന്നിച്ചു് പാർത്തിരുന്ന പ്രസിദ്ധചിത്രകാ�
രനായ േപാൾേഗാഗിേനാടു് പിണങ്ങി വാൻേഗാഗ്
തെന്റ ഒരു െചവി െചത്തിക്കളയുകയും, തന്മൂലം പാ�
ശ്ചാത്യകലാേലാകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധെപ്പട്ട
ഒരു കലഹം ജനിപ്പിക്കുകയും െചയ്തു. ഗൂപ്പിൻ കമ്പ�
നിയിെല ഒരു അസിസ്റ്റന്റായിരുന്നു, പ്രാേയണ സ്വ�
ന്തം പരിശ്രമംെകാണ്ടു് മാത്രം ചിത്രെമഴുത്തു് പഠിച്ച
വാൻേഗാഗ് മർദ്ദിതരായി ദാരിദ്ര്യത്തിെന്റ അടിത്ത�
ട്ടിൽ ആണ്ടുകിടന്നിരുന്ന ഖനിേവലക്കാേരാെടാന്നി�
ച്ചു് പാർത്തു് അവെര യഥാശക്തി സഹായിച്ചു് അവ�
െര അധഃപതനത്തിൽനിന്നു് കരേയറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

േപാൾേഗാഗ്

പേക്ഷ, ഇവേരാടുകൂടി
ഏറിയ കാലം പാർക്കുന്ന�
തിനു് അേദ്ദഹത്തിെന്റ സ്വ�
ഭാവം അേദ്ദഹെത്ത അനു�
വദിക്കയായ്കയാലും, ചിത്ര�
െമഴുതുവാനല്ലാെത സമു�
ദായ േസവനേജാലിേക്കാ
പ്രാേയാഗിക ജീവിതത്തി�
േനാ അേദ്ദഹത്തിനു് േശ�

ഷിയില്ലാതിരുന്നതിനാലും ഈ ശ്രമം പരാജയ�
ത്തിൽ കലാശിക്കുകയാണു് െചയ്തതു്. ഇത്തരം വി�
പര്യപൂർണ്ണവും പ്രേക്ഷാഭകരവുമായ ഒരു ജീവിതം
നയിച്ച വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രകലാരീതിയുെട വളർ�
ച്ച വിവരിക്കുേമ്പാൾ െമയിർ േഗ്രഫ് എന്ന കലാനി�
രൂപകൻ ഒരു േനാവലിെന്റ രീതിയിൽ അങ്ങെന
െചയ്തിരിക്കുന്നതും, ഈ പ്രസിദ്ധ ചിത്രകാരെന്റ ജീ�
വചരിത്രം രചിച്ച ഇർവിങ് േസ്റ്റാൺ എന്ന അേമരി�
ക്കക്കാരൻ അതിെന (Lust for Life എന്നാണതി�
െന്റ േപരു് ) േനാവൽ രൂപത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്ന�
തും കണ്ടു് അത്ഭുതെപ്പടാെനാന്നുമില്ല.

െമയിർ േഗ്രഫ്.

തഹീഷ്യൻ ലാൻഡ്േസ്കപ്പ് (1892), േപാൾേഗാഗ്.

തലയിെല വര
സമുദായ േസവേനാേദ്ദശം, പ്രേത്യകിച്ചു് അധഃപതി�
ച്ച സമുദായ ഭാഗെത്ത േസവിക്കുന്നതിനുള്ള ഉേദ്ദ�
ശം, വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രെമഴുത്തിനുണ്ടായിരുന്നു.
മർദ്ദിതെര എങ്ങെന സഹായിക്കാം, ചിത്രെമഴു�
ത്തിൽ വാൻേഗാഗിെന സദാ അലട്ടിെക്കാണ്ടിരു�
ന്ന പ്രശ്നം. േസസേനയും േഗാഗിേനയും സംബന്ധി�
ച്ചു് ഇങ്ങെനെയാരു പ്രശ്നം ജനിക്കുകയില്ലതെന്ന.
ഒരു നല്ല ചിത്രത്തിനു് സമുദായ േസവനവുമായി
േനരിെട്ടാരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. കലാ�
ലാവണ്യമാണു് അതിനു് പ്രാഥമികമായി േവണ്ടതു്.

േസസൻ.

ഈ കലാലാവണ്യം മനു�
ഷ്യരുെട ഹൃദയങ്ങളിൽ വി�
കാരങ്ങൾ ജനിപ്പിച്ചു് ഈ
വികാരപരത്വം മുേഖന
അവ ഒരു സമുദായ േസ�
വനാദി കർമ്മങ്ങൾക്കു്
േപ്രരിപ്പിച്ചിരിക്കാം. ജന�
സാമാന്യത്തിെന്റ േസവ�
നെത്ത ഉേദ്ദശിച്ചു് വാൻ�
േഗാഗ് രചിച്ച ചിത്രങ്ങൾ

ആ ജനസാമാന്യത്തിനു് കണ്ടു് ആനന്ദിക്കാൻ കഴി�
ഞ്ഞില്ല. കലാകാരനും ജനസാമാന്യവും തമ്മിൽ
വളെര അകൽച്ച ഇന്നു് അതുകണ്ടു് അത്ഭുതെപ്പടാ�
െനാന്നുമില്ല. തെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ, ‘െതാഴിലാളിക�
േള’ നിങ്ങൾക്കു േവണ്ടിയാണു് ഞാൻ പ്രയത്നിക്കു�
ന്നതു് എന്നു് വാൻേഗാഗ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുെവങ്കിലും
െതാഴിലാളികൾ അേദ്ദഹേത്താടു് മാന്യേനാെടന്ന�
തുേപാെല അകന്നു് െപരുമാറുകയാണു് െചയ്തതു്.
വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രങ്ങെള സുഖജീവിതേത്താടു്
ഘടിപ്പിച്ചു് പിൽക്കാലങ്ങളിൽ ഏതാനും സംസ്കൃത�
ചിത്തന്മാർ മാത്രം കണ്ടാനന്ദിച്ചിരുന്നു എന്നു് സംഭ�
വിച്ചതു് വിധിയുെട വിളയാട്ടെമേന്ന പറേയണ്ടൂ.

ഐക്സ്-എൻ-േപ്രാെവൻസിനടുത്തുള്ള
ഉേപക്ഷിക്കെപ്പട്ട വീടു്, േസസൻ.

വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രകലയുെടസ്വ�
ഭാവം

ദ െപാട്ടേറ്റാ ഈേറ്റഴ്സ്, വിൻെസന്റ് വാൻേഗാഗ്.

പ്രസ്തുത സമുദായ േസവനേമാഹത്തിെന്റ തീക്ഷ്ണത
വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ െപാന്തിച്ചുനിൽക്കു�
ന്നു, അവയിൽ അേദ്ദഹം ചിത്രെമഴുതുകയല്ല. ചാ�
യംെകാണ്ടു് പ്രസംഗിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. ഒരു
വാഗ്മിയായ പ്രാസംഗികെന്റ ശക്തിേയറിയ അഭ്യർ�
ത്ഥനകൾക്കു് തുല്യം അേദ്ദഹം തെന്റ കൃതികെള
കനത്ത ചായക്കഷണങ്ങൾെകാണ്ടു് നിറച്ചു. ഈ
ചിത്രപരമായ വാഗ്മിത്വം അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രേത്യ�
കവും അദൃഷ്ടപൂർവ്വവുമായ ചിത്രകലാമാർഗ്ഗത്തിനു്
കാരണമായി ഭവിക്കുകയും െചയ്തു. അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ പടങ്ങളിെല പുല്ലും മരവും മലയും േമഘവും
ഒന്നുേപാെല ഒരു വിചിത്രമായ ജീവച്ഛക്തിെകാ�
ണ്ടു് പുളയ്ക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. പ്രേത്യകം പ്രേത്യ�
കം ബ്രഷ് പ്രേയാഗംെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം കനത്ത
ചായം പ്രേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ചായത്തിനു് ബലം
കൂേട്ടണ്ട ദിക്കുകളിൽ അേദ്ദഹം ചായട്യൂബിെന െഞ�
ക്കി ചായെമാഴിച്ചിരിക്കുന്നു. അഗ്നിജ്വാേലാപമങ്ങ�
ളായ േരഖകൾക്കും രൂപങ്ങൾക്കും േപ്രക്ഷകരിൽ
കടുത്ത േക്ഷാഭം ജനിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തിയുെണ്ടന്നു്
എല്ലാ ചിത്രകാരന്മാർക്കും അറിയാവുന്നതാണു്.

എൽെഗ്രേക്കാ

േലാകത്തിെല മഹാചി�
ത്രകാരന്മാരായ േബാട്ടി�
െസല്ലി, മിക്കലാഞ്ചേലാ,
എൽെഗ്രേക്കാ എന്നി�
വർ പ്രേത്യകിച്ചു്, ബേരാ�
ക്ക് പ്രസ്ഥാനത്തിെല
അതിപ്രധാന ചിത്രകാ�
രനായ എൽെഗ്രേക്കാ,
ഈ അഗ്നിജ്വാേലാപമങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ വരച്ചു്
വലിയ േക്ഷാഭം ജനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇതു് പര�
മകാഷ്ഠ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതു് വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രങ്ങ�
ളിലാകുന്നു. ഈ അഗ്നിജ്വാലകൾക്കു് ഔട്ട്  ൈലൻ
േരഖകൾ വാൻേഗാഗ് വരച്ചിട്ടുള്ളതു് പൗരസ്ത്യചിത്ര�
കലാരീതിയനുസരിച്ചാണു്. പൗരസ്ത്യചിത്രകല േര�
ഖകൾ പ്രേയാഗിക്കുന്ന ചിത്രകലയും പാശ്ചാത്യ ചി�
ത്രകല െപ്ലയിനുകൾ, അഥവാ പിണ്ഡങ്ങൾ (Mass)
പ്രേയാഗിക്കുന്ന ചിത്രകലയുമാെണന്നു് ഇവിെട
അറിഞ്ഞിരിേക്കണ്ടതാണു്. പൗരസ്ത്യചിത്രകലയി�
െല ഔട്ട്  ൈലൻ േരഖകൾ ചിത്രങ്ങളിെല രൂപങ്ങ�
ളുെട ഭാവത്തിനു് ഉല്ലാസം നൽകും. മുകളിൽ വിവ�
രിച്ച വർണ്ണങ്ങളുെട മുഖരതയ്ക്കും അഗ്നിജ്വാേലാപമ�
രൂപങ്ങൾക്കും പുറേമ രൂപെത്ത താളാനുസൃതമാ�
യി (Rhythmically) വക്രിപ്പിക്കുന്നതും വാൻേഗാഗി�
െന്റ സാേങ്കതിക മാർഗ്ഗത്തിെന്റ മെറ്റാരു ഘടകമാ�
ണു്. ചില രൂപങ്ങളുെടയും, ചില േടാണുകളുെടയും,
ചില നിറങ്ങളുെടയും ആവർത്തനംെകാണ്ടാണു് ചി�
ത്രെമഴുത്തിൽ താളം ജനിക്കുന്നതു്. ഇതു് േപ്രക്ഷക�
രുെട മാനസങ്ങളിൽ ഒരു ശക്തിേയറിയ േബാധം
ജനിപ്പിക്കും. േസസെന്റ ഘനീകരണവും, േഗാഗി�
െന്റ ലഘൂകരിച്ച േഡ്രായിംഗും വാൻേഗാഗിെന്റ കൃ�
തികളിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഇവെരക്കാൾ അധി�
കമായി അേദ്ദഹം ചായെത്ത ആശ്രയിക്കുകയും �
െചയ്തു.

വാൻേഗാഗിെന്റ മഹത്ത്വം

റൂലിൻ എന്ന േപാസ്റ്റുമാൻ, വിൻെസന്റ് വാൻേഗാഗ്.

സൂര്യകാന്തി പുഷ്പങ്ങൾ, വിൻെസന്റ് വാൻേഗാഗ്.

വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്ന അദൃഷ്ടപൂർ�
വ്വതേയാടു് സമീപിക്കുന്ന അദൃഷ്ടപൂർവ്വത പെത്താ�
മ്പതാം ശതാബ്ദത്തിെല മെറ്റാരു പാശ്ചാത്യ ചി�
ത്രകാരെന്റ കൃതികളിലും കാണാവുന്നതല്ല. അേദ്ദ�
ഹെത്തക്കാൾ അധികം ആത്മാർത്ഥതേയാെട
മെറ്റാരു ചിത്രകാരനും പടം വരച്ചിട്ടുമില്ല. അേദ്ദ�
ഹം “ഒരു ഭ്രാന്തെനേപ്പാെല ചിത്രെമഴുതി” എന്നു
േസസൻ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. അന്ത്യകാ�
ലത്തു് തെന്ന പിടികൂടിയ ചിത്തഭ്രമം വാൻേഗാഗി�
െന്റ ചിത്രങ്ങളിലും പ്രതിബിംബിച്ചു കാണാെമന്ന
അർത്ഥത്തിലല്ല, പിെന്നേയാ അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചി�
ത്രങ്ങളിൽ കാണാവുന്ന വികാരതീക്ഷ്ണതയും വർ�
ണ്ണങ്ങളുെട മുഖരതയും വർണ്ണിക്കുവാൻ ഉേദ്ദശിച്ചാ�
ണു് േസസൻ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചതു്. വാൻേഗാ�
ഗിെന്റ പടങ്ങളിൽ ചിത്തഭ്രമത്തിെന്റ ലക്ഷണങ്ങ�
ളുെണ്ടങ്കിൽ അവ, ചായത്തിനു സാധിക്കുവാൻ
കഴിയുന്നതിെനക്കാൾ അധികം േവല അതിെന�
െക്കാണ്ടു് െചയ്യിച്ചതിലാണു് സ്ഥിതി െചയ്യുന്നതും.

േബാട്ടിെസല്ലി

വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രങ്ങ�
ളിൽ കാണുന്ന ഭ്രാന്തിെന്റ
ഒരംശെമങ്കിലും തെന്നയും
പിടികൂടിയിരുെന്നങ്കിൽ
െകാള്ളാമായിരുന്നു എന്നു്
ഒരു ആർട് സ്ക്കൂളിെല പ്ര�
സിദ്ധനായ ഒരു െപ്രാെഫ�
സർ ഒരിക്കൽ പറയുക�
യുണ്ടായി. മിക്കലാഞ്ചേലാവിെനേപ്പാലുള്ള ചില
അതിമഹാന്മാരായ ചിത്രകാരർ നമ്മിൽ ജനിപ്പിക്കു�
ന്ന ഭയഭക്തി സംയുക്തമായ ആദരവല്ല, തെന്റ ചി�
ത്രങ്ങൾ മുേഖന വാൻേഗാഗ് തേന്നാടു് ജനിപ്പിക്കു�
ന്നതു്. തെന്റ ചിത്രീകരണം െപാതുവായി കലാേലാ�
കത്തിൽ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായി ഭവിച്ച അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കേസര, പുകവലിക്കുന്ന ൈപപ്പ്, അലങ്കാരര�
ഹിതമായ ശയനമുറി മുതലായവേയാടു്, നാം

മഞ്ഞക്കേസ്സര, വിൻെസന്റ് വാൻേഗാഗ്.

നിത്യം ഉപേയാഗിക്കുന്ന േസ്നഹപൂർണ്ണമായ അടു�
പ്പമാണു് നമുക്കു് േതാന്നുന്നതു്. ഇത്തരം സർവ്വസാ�
ധാരണമായ സാധനങ്ങെള ഇത്രയധികം വിനയയു�
ക്തമായ അത്ഭുതേത്താടുകൂടി നിരീക്ഷിച്ച ആ ബാല�
തുല്യനായ മഹാചിത്രകാരെന അഭിനന്ദിച്ചു് പുഞ്ചിരി
തൂകുക മാത്രേമ നാം െചയ്യുകയുള്ളൂ. ഒരു ജനകീയ
ചിത്രകല സൃഷ്ടിക്കണെമന്നു് വാൻേഗാഗിെന്റ ഉേദ്ദ�
ശം അവസാനത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ വിജയിച്ചു
എന്നും പറയാവുന്നതാണു്.

ആർേലക്കാരിയായ യുവതി, വിൻെസന്റ്
വാൻേഗാഗ്.

മറ്റുള്ള മഹാചിത്രകാരന്മാെരപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുേമ്പാൾ,
അവരുെട കൃതികെള പ്രേത്യകം പ്രേത്യകമായി
ഓർക്കുവാൻ കുെറ ൈവഷമ്യം േതാന്നും. അവരു�
െട കൃതികൾ ആകപ്പാെട ജനിപ്പിക്കുന്ന സങ്കല�
മായ േബാധമാണു് നമ്മിൽ അേപ്പാൾ ജനിക്കുന്ന�
തു്. േനെരമറിച്ചു്, വാൻേഗാഗിെന്റ സൂര്യകാന്തി പുഷ്പ�
ങ്ങളും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ കേസരയും ബൂട്ട്സും മറ്റും
നമ്മുെട ദൃഷ്ടിയിൽനിന്നു് ഒരിക്കലും മായുന്നതല്ല.

മിക്കലാഞ്ചേലാ

ഒരു മഹാചിത്രത്തിനു്
അപരിത്യാജമായ ഗു�
ണങ്ങൾ സജീവത്വം
(Vitality) ഒരു ചിത്രത്തി�
െന്റ സേന്ദശം മുഴുവനും ഗ്ര�
ഹിക്കുന്നതിനായി അതി�
െന വീണ്ടും വീണ്ടും സമീ�
പിക്കാൻ േപ്രരിപ്പിക്കു�
ന്ന അപാരത (Infinity),

ഐക്യം (Unity) എന്നിവയാണു്. ഈ ഗുണങ്ങെള�
ല്ലാം വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾെക്കാണ്ടിരു�
ന്നതിനാൽ, അേദ്ദഹത്തിനു് േലാകത്തിെല മഹാ�
ന്മാരായ ചിത്രകാരന്മാരുെട ഇടയ്ക്കു് ഒരു സ്ഥാനമു�
െണ്ടന്നു് നിസ്സംശയം പറയാം. ഇന്നു് ജീവിച്ചിരിക്കു�
ന്ന ഒരു നല്ല അേമരിക്കൻ ചിത്രകാരനായ എംലൻ
എറ്റിങ്ങ്, ഒരു നല്ല െബൽജിയൻ ചിത്രകാരനായ
മറീസ് െദ ഡാമിങ്ക് മുതലായവരുെട കൃതികളിൽ
വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രകലാരീതിയുെട സ്വാധീനശ�
ക്തി നിഴലിച്ചു കാണാം.

വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ

മില്ലിേയ എന്ന സുഅവ് പട്ടാളക്കാരൻ, വിൻെസന്റ്
വാൻേഗാഗ്.

‘സൂര്യകാന്തി പുഷ്പങ്ങൾ’, ‘മഞ്ഞക്കേസ്സര’, ‘ആർ�
േല നഗരത്തിനു് സമീപമുള്ള ഒരു പാടം’, ‘റൂലിൻ
എന്ന േപാസ്റ്റുമാൻ’,‘ആർേലക്കാരിയായ യുവതി’,
‘മില്ലിേയ എന്ന സുഅവ് പട്ടാളക്കാരൻ’, ‘പൂത്ത
െപയർ വൃക്ഷം’, ‘നദ്മാെസൽ ഗാേഷ’, ‘ജീർണ്ണി�
ച്ച വീടു് ’ മുതലായവയാണു് വാൻേഗാഗിെന്റ പ്രശ�
സ്ത ചിത്രങ്ങൾ. ആത്മചരിത്ര വിശദീകരണെമന്ന
നിലയ്ക്കു് േലാകത്തിെല ഇതര സാഹിത്യകൃതിക�
ളിൽ ഒന്നായി പരിഗണിക്കാവുന്ന വാൻേഗാഗിെന്റ
കത്തുകളിൽ തെന്റ മിക്ക ചിത്രങ്ങെളക്കുറിച്ചും ഒരു
റിമാർക്ക് അേദ്ദഹം േചർത്തിട്ടുണ്ടു്. ഈ റിമാർക്കു�
കൾ പലതും മുകളിൽ വിവരിച്ച അേദ്ദഹത്തിെന്റ
വർണ്ണഭ്രമം പ്രസ്പഷ്ടമാക്കുന്നതിനാൽ, ഇവയിൽ
ചിലതിെന ചുവെട ഉദ്ധരിച്ചുെകാള്ളുന്നു. തെന്റ ‘സൂ�
ര്യകാന്തി പുഷ്പങ്ങൾ’ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ പടെത്ത�
പ്പറ്റി 1888-െല ഒരു കത്തിൽ അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന
പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. “സൂര്യകാന്തിപ്പൂവുകളുെട അര�
ഡസൻ ചിത്രങ്ങൾെകാണ്ടു് എെന്റ ചിത്രെമഴുത്തു
മുറി അലങ്കരിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ
അലങ്കാരം ഏറ്റവും മരതകപ്പച്ച മുതല്ക്കു് േറായൽ നീ�
ലം വെരയുള്ള പലതരം നീലനിറങ്ങേളാടു കൂടിയ
ഭൂമികളിൽനിന്നു് വളർന്നു് പ്രകാശിക്കുന്നതും ഓറ�
ഞ്ച് ചായമിട്ടു വീതികുറഞ്ഞ പലകത്തുണ്ടുകളാൽ
ചുറ്റെപ്പട്ടതുമായിരിക്കും. േഗാത്തിക് ശില്പരീതിയിലു�
ള്ള പള്ളികളിെല ചായമിട്ട കണ്ണാടി ജനലുകളുെട
ഫലം അതു ജനിപ്പിക്കും”. “ആർേലക്കാരിയായ യു�
വതി”െയക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരി�
ക്കുന്നു. “ഇന്നെല അതിശാന്തവും മേനാഹരവുമായ
മെറ്റാരു കാഴ്ച കാണുകയുണ്ടായി. കാപ്പിയുെട നി�
റവും ചാമ്പൽ നിറമുള്ള തലമുടിയും ഇളം കറുപ്പും
െവള്ളയും േചർന്ന കണ്ണുകളും ഇളംപിങ്ക് (ഒരുത�
രം ഇളംചുമപ്പു് ) നിറേത്താടു കൂടിയ ഒരു തരം ചീട്ടി
േബാഡീസുമുള്ള ഒരു യുവതിയായിരുന്നു അതു്”.
‘മദ്മാെസൽ ഗാേഷ’െയക്കുറിച്ചുള്ള അേദ്ദഹത്തി�
െന്റ കുറിപ്പു് ഇങ്ങെനയാണു്; “ഇന്നെലയും മിനി�
ഞ്ഞാന്നുമായി മദ്മാെസൽ ഗാേഷയുെട േപാർട്രയി�
റ്റ് ചിത്രം വരച്ചു. അതു് നിങ്ങൾക്കു് താമസിയാെത
കാണാൻ സാധിക്കുെമന്നു് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആ സ്ത്രീ�
യുെട വസ്ത്രം പിങ്ക് നിറവും പിൻഭാഗത്തിെല ചുമരു്
ഓറഞ്ച് പുള്ളികേളാടുകൂടിയ പച്ചയും, കാർെപറ്റ് ചു�
വന്ന പുള്ളികളുള്ള പച്ചയും പിയാേനാകളും ഊത
നിറവുമാണു്.” ‘ജീർണ്ണിച്ച വീടു് ’ എന്ന പടെത്തപ്പ�
റ്റി അേദ്ദഹം ഇങ്ങെന പറയുന്നു. “െവളുപ്പു്, ചുകപ്പു്,
പച്ച എന്നീ നിറങ്ങേളാടുകൂടിയ ഒരു ൈസപ്രസ്
മരത്തിനു സമീപം നിൽക്കുന്ന ഒരു ജീർണ്ണിച്ച വീടി�
െന കാണിക്കുന്ന ഒരു െചറിയ ഭൂഭാഗചിത്രം ഞാൻ
വരച്ചു. അതിെന്റ േഡ്രായിംഗ് നിങ്ങളുെട പക്കലുണ്ട�
േല്ലാ. വീട്ടിനകത്തിരുന്നാണു് ഞാനീ ചിത്രം എഴു�
തിയതു്. ഈ േഡ്രായിംഗുകൾ എല്ലാറ്റിെനയുംെകാ�
ണ്ടു്—നിങ്ങൾക്കു് േവണെമങ്കിൽ—ജാപ്പാനീസ് പ്രി�
ന്റുകൾേപാെലയുള്ള ഇത്തരം െചറിയ ചിത്രങ്ങൾ
എനിക്കു രചിക്കുവാൻ സാധിക്കുെമന്നു് ഇതു് സ്പഷ്ട�
മാക്കുന്നതാണു്.”

ജീർണ്ണിച്ച വീടു്

ജീർണ്ണിച്ച വീടു്, വിൻെസന്റ് വാൻേഗാഗ്.

വാൻേഗാഗിെന്റ ചിത്രങ്ങൾ കാഴ്ചയിൽ എങ്ങെന�
യിരിക്കുെമന്നു് കാണിക്കുവാനായി അേദ്ദഹത്തിെന്റ
ജീർണ്ണിച്ച വീടു് എന്ന പടെമടുത്തു് ഇവിെട വർണ്ണി�
ക്കുന്നു. െറക്ടാംഗിളിെന്റ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ ചി�
ത്രത്തിെന്റ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രാേയണ നീണ്ട
ത്രിേകാണരൂപമുള്ളതും, െപാക്കേമറിയതുമായ ഒരു
ഇരുണ്ട പച്ച ൈസപ്രസ് വൃക്ഷത്തിെന്റ വലതുവശ�
േത്താടു് േചർന്നു് ഈ ചിത്രത്തിനു് േപരുനൽകിയ
ചതുരാകൃതിയുള്ള ജീർണ്ണിച്ച വീടു് സ്ഥിതി െചയ്യുന്നു.
അതിെന്റ ചുവന്ന േമൽക്കൂരയുെട വലതുവശത്തുള്ള
ഒരു ഭാഗം െപാളിഞ്ഞുേപായിരിക്കുന്നു. െവള്ളച്ചു�
മരുകളിൽ മുകളിലും താെഴയുമുള്ള മൂന്നു പച്ച ജന�
ലുകളുെടയും ഒരു വാതിലിെന്റയും മുകളിലെത്ത
ഭിത്തികളുെട കുേറ ഭാഗങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു
കാണാം. പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
ഇളം പച്ചയായ ആകാശത്തിൽ ഇളം മഞ്ഞ വീ�
ശിയ േമഘങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണു്. ഈ ആകാ�
ശത്തിേലക്കു െപാങ്ങി വലതു വശത്തു് നാലഞ്ചു
കനംകുറഞ്ഞ തടിയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും ഇടതുവശത്തു്
ഇത്തരം അഞ്ചു വൃക്ഷങ്ങളും നിൽക്കുന്നു. ഈ വൃക്ഷ�
ങ്ങളിൽ ചുകപ്പും മഞ്ഞയും നിറങ്ങളുള്ള നീണ്ട പൂവു�
കൾ ഉള്ളതായി കാണാം. പ്രസ്തുത ജീർണ്ണിച്ച വീടി�
െന്റ വലതു വശത്തു് ഒരുണങ്ങിയ തടിയൻ വൃക്ഷക്കു�
റ്റിയാൽ മിക്കവാറും മറയ്ക്കെപ്പട്ട മെറ്റാരു വീടും, ഇട�
തുവശത്തു് വളെര പിറകിലായി ആകാശത്തിെന്റ
അടിവശേത്താടു േചർന്നു് െനടുനീളത്തിൽ അല്പം
വീതിയിൽ നീലച്ചായമിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ നീലസ്ഥ�
ലത്തിനു് മുമ്പിലായി കാണുന്ന പുൽപ്രേദശത്തിനു്
ഇരുണ്ട ഓറഞ്ച് നിറേത്താടുകൂടിയ ചില െചടികൾ
നിൽക്കുന്നു.

പൂത്ത െപയർ വൃക്ഷം, വിൻെസന്റ് വാൻേഗാഗ്.

ചിത്രത്തിെന്റ മുൻഭാഗത്തു് അഗ്നിജ്വാലാകൃതിേയാ�
ടുകൂടിയ ഒരു േറാഡ് ചിത്രത്തിെന്റ കീഴ്ഭാഗെത്ത
ഇടെത്ത മൂലയിൽനിന്നു ജീർണ്ണിച്ച ഭവനത്തിെന്റ
വലതുവശേത്തക്കു് േപാകുന്നതും, ഈ േറാഡിെന്റ
ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ളതും, അഗ്നിജ്വാലാകൃതിയിലുള്ള
പുല്ലുകൾ നിറഞ്ഞതും, പല ഉണങ്ങിയ വൃക്ഷക്കു�
റ്റികേളാടു കൂടിയതുമായ ഭൂമിയും വളെര വിസ്തരിച്ചു്
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. േറാഡു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കു�
ണ്ടും കുഴിയും കടും ഊതച്ചായം ട്യൂബിൽനിന്നും െഞ�
ക്കിെയാഴിച്ചു് േകാണിപ്പടി രൂപത്തിൽ കാണിച്ചിരി�
ക്കുന്നു. െവള്ളം െകട്ടിനിൽക്കുന്ന േറാഡിെന്റ ചില
ഭാഗങ്ങെള ഇളം നീലച്ചായമിട്ടും, ഉണങ്ങിയ പുല്ലു�
നിറഞ്ഞ േറാഡിെന്റ ഭാഗങ്ങെള ഒരുതരം ഇരുണ്ട
മഞ്ഞച്ചായമിട്ടും പ്രത്യക്ഷെപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടു്. േറാ�
ഡിെന്റ വലതുവശത്തു് കാണുന്ന രണ്ടു തടിയൻ വൃ�
ക്ഷക്കുറ്റികൾക്കു് ഇളം ഊതയും കടും ഓറഞ്ചും നിറ�
ങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. േറാഡിെന്റ ഇടതുവശത്തു്
അതിെന്റ അരികിനു് സമീപിച്ചു് െനടുനീളത്തിൽ
നിൽക്കുന്ന ഇരുപതിൽപരം െചറിയ വൃക്ഷക്കുറ്റി�
കൾക്കു് കടും ഊതനിറത്തിലുള്ള ചായം ഇട്ടിട്ടുണ്ടു്.
േറാഡിെന്റ ഇരുവശങ്ങളും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പുല്ലു�
കൾക്കു് ഇരുണ്ട മഞ്ഞനിറവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു് കടുംപച്ച�
നിറവും കടും ഊതനിറവും നൽകിയിരിക്കുന്നു. പച്ച�
പ്പുല്ലുകൾക്കു് ഔട്ട്  ൈലൻ േരഖകളും വരച്ചിരിക്കുന്നു.
ഓേരാ പുല്ലും വികാരത്തള്ളൽ നിമിത്തം വളഞ്ഞുപു�
ളഞ്ഞു് ആ ഭൂഭാഗക്കാഴ്ചയിൽ െപാന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന
സ്വഭാവമായ ജീർണ്ണിപ്പിെന അത്യുച്ചത്തിൽ വിളി�
ച്ചുപറയുന്നതായി േതാന്നും. ഉണക്കിെന്റ ഒരു നി�
റമായ മഞ്ഞ വീശിയിട്ടുള്ള ഒരു ആകാശവും ഈ
ജീർണ്ണിപ്പിെന സൂചിപ്പിക്കുകയാണു് െചയ്യുന്നതു്. പു�
ല്ലുകളുെട പച്ച നിറത്തിെന്റ അപൂർവ്വതയും, ഉണക്കി�
െന്റ മെറ്റാരു നിറമായ ഊതയുെട പ്രാചുര്യവും ഈ
ജീർണ്ണിപ്പിെന്റ േബാധെത്ത വർണ്ണിക്കുന്നുമുണ്ടു്.

ആർേല നഗരത്തിനു് സമീപമുള്ള ഒരു പാടം,
വിൻെസന്റ് വാൻേഗാഗ്.

17-11-40.
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േകസരിബാലകൃഷ്ണപിള്ള

പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ ചിന്തകളുെട ഊഷ്മള ൈചതന്യം
മലയാള ഭാഷയിേലക്കു് ആവാഹിച്ച ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റ് ചിന്ത�
കനും വിമർശകനും. പത്രപ്രവർത്തകൻ, നിരൂപകൻ,
ചരിത്രകാരൻ എന്നീ നിലകളിൽ ശ്രേദ്ധയനായ മലയാ�
ളസാഹിത്യകാരനായിരുന്നു േകസരി എന്നറിയെപ്പടുന്ന
േകസരി എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ള. ജീവിതത്തിലും സാഹി�
ത്യത്തിലും അേദ്ദഹം ഒരു വിപ്ലവകാരിയായിരുന്നു.

1889-ൽ തമ്പാനൂരിെല പുളിക്കൽ േമേല വീട്ടിൽ ജന�
നം. പണ്ഡിതനും ഗ്രന്ഥകാരനുമായ ദാേമാദരൻകർ�
ത്താവാണു് അച്ഛൻ. അമ്മ പാർവ്വതി അമ്മ. കുടിപ്പള്ളി�
ക്കൂടത്തിലും െകാല്ലം ൈഹസ്ക്കൂളിലുമായി സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാ�
സം. 1908-ൽ തിരുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ് േകാേള�
ജിൽ നിന്നു് ചരിത്രം ഐഛികമാെയടുത്തു് ബി.എ. ജയി�
ച്ചു. േഗൾസ് േകാേളജിലും െകാല്ലം മഹാരാജാസ് േകാ�
േളജിലും ചരിത്രാദ്ധ്യാപകനായി േജാലി െചയ്തു. സായാ�
ഹ്നക്ലാസിൽ പഠിച്ചു് 1913-ൽ ബി.എൽ. ജയിച്ചു. 1917-
ൽ േജാലി രാജി െവച്ചു വക്കീലായി പ്രാക്റ്റീസ് തുടങ്ങി.
1922 വെര തിരുവനന്തപുരം ൈഹേക്കാടതിയിൽ വക്കീ�
ലായിരുന്നു.

പത്രപ്രവർത്തനം
1922 െമയ് 14-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം ഏെറ്റ�
ടുത്തുെകാണ്ടു് പത്രപ്രവർത്തനരംഗേത്തക്കു് പ്രേവശിച്ചു.
1926 ജൂൺ 19-൹ സമദർശിയുെട പത്രാധിപത്യം രാജി�
െവച്ചു. സ്വന്തമായി ഒരു പത്രം തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം
േശഖരിക്കുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂറിലും, മേലഷ്യയി�
ലും പര്യടനങ്ങൾ നടത്തി. 1930 ജൂൺ 4-൹ പ്രേബാധ�
കൻ ശാരദാ പ്രസ്സിൽ നിന്നും അച്ചടി ആരംഭിച്ചു. 1930
െസപ്തംബർ 10-൹ ൈലസൻസ് റദ്ദാക്കിയതുെകാണ്ടു്
പ്രേബാധകൻ നിർത്തി. പിന്നീടു് 1930 െസപ്തംബർ 18-
൹ തെന്ന േകസരി പത്രം പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിക്കു�
ന്നു. 1931 െഫബ്രുവരി 19-൹ േകാടതിയലക്ഷ്യത്തിനു് 200
രൂപ പിഴ ചുമത്തുന്നു. 1935 ഏപ്രിൽ മാസേത്താെട േക�
സരി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയാതാവുകയും 1936-ൽ
കടം താങ്ങാനാവാെത ശാരദാ പ്രസ്സും ഉപകരണങ്ങളും
വിൽക്കുകയും െചയ്യുന്നു.

സാഹിത്യപ്രവർത്തനം
പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യെത്ത മലയാളികൾക്കു് പരിചയ�
െപ്പടുത്തിെക്കാടുത്തതു് േകസരിയാണു്. േലാകെത്ത
വിപ്ലവകരമായി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു് പ്രേയാഗിേക്കണ്ട
ഒരായുധമായിട്ടാണു് അേദ്ദഹം സാഹിത്യെത്ത കണ്ടതു്.
ൈവേദശിക സാഹിത്യപ്രസ്ഥാനങ്ങെള മുൻ നിർത്തി
മലയാളസാഹിത്യെത്ത വിലയിരുത്താനാണു് അേദ്ദഹം
ഉദ്യമിച്ചതു്. പ്രസ്ഥാന നിരൂപകൻ, സാേങ്കതിക നിരൂ�
പകൻ, ചിത്രകലാ നിരൂപകൻ, എെന്നാെക്കയാണു്
േകസരി വിേശഷിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്.

മലയാളം കൂടാെത ഹീബ്രു, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക് എന്നിവയും
അസീറിയൻ, സുേമറിയൻ ഭാഷകളും ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്,
ജർമ്മൻ എന്നീ യൂേറാപ്യൻ ഭാഷകളും സംസ്കൃതം, അറ�
ബി എന്നിവയും തമിഴു്, െതലുങ്ക്, കന്നട, ൈചനീസ്
എന്നീ ഭാഷകളും അറിയാമായിരുന്നു.

േകസരി സദസ്
1930-കളിൽ ശാരദ പ്രസ്സിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്ന എഴുത്തു�
കാരുേടയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുേടയും കൂട്ടായ്മയാണു്
േകസരി സദസ്. തകഴി, പട്ടം താണുപിള്ള, എ.വി. കൃ�
ഷ്ണപിള്ള, െക.എ. ദാേമാദരൻ, എൻ.എൻ. ഇളയതു്,
േബാേധശ്വരൻ, സി. നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവരായി�
രുന്നു േകസരി സദസിൽ ഒത്തു കൂടിയിരുന്നതു്.

അവസാനകാലം
1942 െസപ്തംബർ 3-നു് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വട�
ക്കൻ പറവൂരിേലക്കു് താമസം മാറ്റി. 1960 ഡിസംബർ
18-നു് ആ മഹാമനീഷി ഈ േലാകേത്താടു വിടപറ�
ഞ്ഞു.

കൃതികൾ
പതിമൂന്നു വിവർത്തനങ്ങളുൾെപ്പെട 41 കൃതികൾ പ്രസി�
ദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

• കാമുകൻ (തർജ്ജമ)
• ലാർഡ് കിച്ചനർ
• പുരാതത്വ പ്രദീപം
• അലക്സാണ്ടർ മഹാൻ
• യുളിസസു് ഗ്രാന്റ്
• രണ്ടു് സാഹസികയാത്രകൾ
• ഐതിഹ്യ ദീപിക
• വിക്രമാദിത്യൻ ത്രിഭുവന മല്ലൻ
• ഹർഷ വർദ്ധനൻ
• കാർെമൻ (തർജ്ജമ)
• നവേലാകം
• േപ്രതങ്ങൾ
• രൂപമഞ്ജരി
• ഒരു സ്ത്രീയുെട ജീവിതം
• ഓമനകൾ
• ആപ്പിൾ പൂെമാട്ട്
• േനാവൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
• മൂന്നു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• േമാപ്പസാങ്ങിെന്റ െചറുകഥകൾ (തർജ്ജമ)
• സാഹിത്യ ഗേവഷണ മാല
• പ്രാചീന േകരള ചരിത്ര ഗേവഷണം
• സാേങ്കതിക ഗ്രന്ഥ നിരൂപണങ്ങൾ
• ഒമ്പതു് പ്രഞ്ച കഥകൾ
• നാലു് ഹാസ്യ കഥകൾ
• സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• ആദം ഉർബാസ്
• എട്ടു് പാശ്ചാത്യ കഥകൾ
• േകസരിയുെട മുഖ പ്രസംഗങ്ങൾ
• ചരിത്രത്തിെന്റ അടിേവരുകൾ
• േകസരിയുെട സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ
• േകസരിയുെട േലാകങ്ങൾ
• നവീന ചിത്ര കല
• ചരിത്ര പഠനങ്ങൾ
• Outline of Proto Historic Chronology of Western

Asia

• േകസരിയുെട ചരിത്ര ഗേവഷണങ്ങൾ ( നാലു വാ�
ള ്യം)

േഡ്രായിങ്: മധുസൂദനൻ
(വിവരങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

